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Z úřadu a zastupitelstva
28. 3. 2018
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pokračování rekonstrukce chodníku v ulici
Na Obci. V pracích bude pokračovat firma JAAS Flekač. Práce budou zahájeny
v červenci tohoto roku. Tímto prosíme spoluobčany o trpělivost se ztíženým
průjezdem v ulici Na Obci po dobu trvání akce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rekonstrukci střechy na Obecním úřadě.
Do výběrového řízení byly doručeny dvě nabídky. Výběrové řízení vyhrála firma
MP střechy jejíž cenová nabídka byla levnější. Na tuto akci byla podána žádost
o dotaci na Krajském úřadě pardubického kraje.
Starosta obce na zastupitelstvo pozval velitele JSDH Pavla Seku a starostu SDH
Choteč Jana Karla. Pavel Seka informoval zastupitele o činnosti JSDH v minulém
roce. Jan Karel předložil návrh oslav 120 výročí vzniku SDH v Chotči. Oslavy
proběhnou 22. června.

Myslivci
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vás jménem našeho honebního společenstva pozdravil
a zároveň vás informoval o dění v naší honitbě.
Poslední měsíce byly ve znamení zajištění honitby na zimní období. Bylo nutné
zajistit dostatek krmení, zejména krmné pšenice a ovsa. Neméně důležité bylo
i vyčištění a oprava všech krmných zařízení v honitbě. Letošní zima byla v první
polovině relativně mírná, ale v druhé polovině dorazilo i velmi chladnépočasí.
Teploty pod mínus 15 stupňů nejsou pro zvěř ničím jednoduchým. Věřím tomu,
že díky pravidelnému přísunu kvalitního krmení, zvěř přezimovala v uspokojivé
kondici.
Na podzim se naše honební společenstvo rozhodlo, že na honech nebude
probíhat lov bažantů. Doufáme, že toto rozhodnutí se pozitivně promítne do
stavů pernaté zvěře, která je decimována svými přirozenými nepřáteli, jako jsou
dravci a lišky. Liška je škodná zvěř, jejíž stavy se zvyšují v posledních desetiletích.
Díky očkování lišek proti vzteklině počet lišek vzrostl na nevídané stavy. Odstřel
lišek je lovecky velmi obtížný, ale díky našim myslivcům, zejména p. Moravcovi
bylo střeleno rekordní množství této škodné zvěře, což je velký úspěch.
Závěrem bych rád požádal spoluobčany, aby v honitbě nepouštěli své psy
na volno. Ze zákona je zakázaný vstup psů do honitby, natož jejich volný
pohyb po ní. Plaší se zvěř už jenom tím, že pejskové sledují i starší pachové
stopy. Už pouze takto nevinné pobíhání pejsků má pro zvěř fatální důsledky.

Zvěř je přítomností dalšího predátora vystavena stresu
a vyvádění mladých je tím ohroženo, ne-li znemožněno.
Lidé si neuvědomují, že pobíháním pejsků na volno
přispívají ke snižování druhové bohatosti ve svém okolí.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči
Během uplynulého zimního období naši hasiči nezaháleli.
Celá jednotka SDH se účastnila školení práce s motorovou
pilou. V pátek 23.3. proběhlo v sále místního pohostinství
školení řidičů a školení silničního zákona, kterého se krom
našich hasičů účastnili i členové okolních sborů SDH a školení
bylo přístupno i široké veřejnosti. Dále pokračuje kompletní
renovace hasičského veterána Praga RN se kterou nám pomáhá
pan Milan Turek s Dolních Ředic. Milanovi srdečně děkujeme.
A co nás nyní čeká? Naplánované je praktické cvičení ve Chvojenci, jehož zaměření
zatím neznáme. Pro naše spoluobčany opět uspořádáme Čarodějnice na Baště,
obecnímu úřadu vypomůžeme s organizací Dětského dne a největší akcí, která
proběhne 23.6., bude oslava 120-tého založení SDH v Chotči. Pozvánky si můžete
přečíst i na stránkách tohoto Chotečánku.
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Vypalování trávy je zakázáno !
Pálení staré trávy i ostatních porostů v souvislých plochách je zákonem
o požární ochraně zakázáno. Hrozí nebezpečí přenesení požáru na jiný
objekt nebo plochu podobnou té spalované, a to po povrchu suché
vegetace, zanesením ohně větrem a v neposlední řadě přenesením ohně
v podloží. Poslední nebezpečí je aktuální zvláště v lesích nebo na plochách,
kde je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový oheň může „doputovat“ na
vzdálenost desítek metrů a objevit se i po několika dnech. Jsou známé
případy, např. vzplanutí lesa po dvou týdnech ve vzdálenosti až sedmdesáti
metrů od původního místa pálení. Bohužel jsou každoročně zaznamenávány
i případy udušení lidí v kouři a v neposlední řadě i uhoření při nezvládnutém,
původně jen malém kousku vypalované plochy.
Pálení lze již šest let hlásit elektronicky
Profesionální i dobrovolní hasiči chtějí být v očích veřejnosti vidění jako
složka, která je bližnímu ku pomoci, nikoli jako trestající, proto prosíme,
nahlaste Vaše pálení biologického odpadu třeba přes webové stránky
hasičů na operační středisko!
Hasiči Pardubického kraje již před šesti lety spustili speciální službu pro
občany, firmy a právnické osoby, která by jim měla šetřit čas a finanční
náklady. Pálení klestí v Pardubickém kraji lze hlásit elektronicky. Elektronický
formulář občané najdou na webových stránkách HZS Pardubického kraje
– http://www.hzspa.cz/paleni.
Elektronický formulář občany sám navádí, co mají vyplnit. Po jeho odeslání
se veškeré informace zobrazí obsluze operačního střediska hasičů na
počítačích na příslušném místě na mapě. Pálení lze nadále hlásit i telefonicky
na Krajské operační a informační středisko HZS Pardubického kraje tel.
950 570 110. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na
osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude
spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování
probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského
záchranného sboru.
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150),
které slouží přímé pomoci postiženým. Ohlášením předejdete zbytečným
výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným
udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.
Zdroj: http://www.hzscr.cz/clanek/vypalovani-travy-je-zakazano.aspx

ENERGETICKÉ DOBRO s Optimal-Energy.cz, a.s.
Na téma energetických úspor koluje ve společnosti mnoho mýtů a polopravd.
Naším cílem je vzdělávat širokou i odbornou veřejnost a předcházet tak
rozhodnutím, která nejen že nesníží konečné náklady, ale mohou je i zvýšit.
Naši kvalifikovaní pracovníci vám velmi rádi poradí v oblastech
• úsporných opatření na vodě, vytápění,osvětlení
• výběru správné distribuční sazby
• optimalizace jističe před elektroměrem
• změny dodavatele elektřiny a plynu
• alternativních a obnovitelných zdrojů elektřiny
• legislativy v oblasti energetiky
Kotlíkové dotace: kotlíková dotace tzv. na klíč
Novým zdrojem tepla můžete snížit spotřebu energií na otop, ale
i zvýšit komfort svého bydlení.
Spořiče na vodu: instalace spořičů vody na bázi perlátorů zajišťuje 20% - 70%
úspory na vodě a energiích určených k jejímu ohřevu.
Led osvětlení: sortiment jak pro domácnosti tak firmy.
Snižuje spotřebu el. energie při svícení.
Naše obec Choteč využila těchto služeb a ušetřila na nákladech za energie
a Vy můžete také.
Energetický poradce:
			

Luboš Hlučka, tel. 776884108,
email:lubos.hlucka@optimal-energy.cz

děti ze školky vynášely Morenu
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Stalo se

Karneval

Karneval
Sobota 24. března patřila dětem. Konal se dětský karneval. Účast byla hojná. Ve
zcela zaplněném sále jsme mohli vidět nádherné karnevalové masky. Nechyběly princezny, pirátky, piráti, hrdinové, tanečnice, strašidýlka, berušky, kovbojové,
motýlci… Odpoledne bylo plné soutěží, tance a zábavy v jehož závěru proběhlo
losování vstupenek. Cenu si odneslo každé dítko.
Odpolednem provázela Martina Chvojková, společně s Dášou Veckovou a Petrou Bartelovou. Nechyběla diskotéka v podání DJ Míry.
Rozzářené oči dětí, chuť soutěžit, tančit, spokojené úsměvy a pochvaly od rodičů jsou důkazem toho, že se odpoledne vydařilo.

Čarodějnice 2017
Čarodějnice 2017

XV. reprezentační ples obce

Čarodějnice 2017

Stalo se již pravidlem, že plesovou sezónu v naší obci uzavírá Reprezentační
obecní ples. Ani letos tomu nebylo jinak.V pořadí již XV. Reprezentační ples obce
se konal v sobotu 3. března.
Po přivítání starostou obce, jsme shlédli vystoupení tanečníků z TK Apel, kteří si
připravili ukázku standartních a latinskoamerických tanců.
Zahajovací tanec v rytmu valčíku patřil starostovi a místostarostovi obce, kteří
se svými manželkami zahájili večer.
Za zvuku příjemných tónu a hitů kapely Chorus jsme se večerem protančili až
do ranních hodin. Součástí večera bylo losování tomboly. První cenu 2 denní
wellness pobyt v hotelu Kraskov vyhrála Marie Štrosová.
Plesový večer se vydařil a starosta obce touto cestou ještě jednou děkuje všem
sponzorům letošního plesu. Podpory si velmi vážíme.
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8. velikonoční dílna

Na18. března jsme si naplánovali, že konečně přivítáme jaro. Uskutečnili jsme
tedy 8. velikonoční dílnu. Ale probudili jsme se do zmrzlého rána. Náladu nám to
nezkazilo a mohli jsme začít. Bylo připraveno mnoho dekorací, květin a dobrot ke
kávičce. Děkujeme všem za pomoc při přípravě a přejeme mnoho slunečních dní.
Dáša a Hela

Zápisy

Zápis do ZŠ
Zápis prvňáčků do ZŠ Sezemice pro školní rok 2018 - 2019 bude probíhat ve
dnech 25. 4. a 26. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin. K zápisu přineste rodný
list dítěte a OP. Podrobné informace naleznete na www.zssezemice.cz.

Bude se konat
Čarodějnice

Mateřská škola Pohádka, Sezemice
vyhlašuje ZÁPIS
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2018 – 2019
Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice,
Jiráskova 596 (hlavní budova)
2. 5. 2018 od 7.00 do 16.00 hod
a
3. 5. 2018 od 8.00 do 13.00 hod

Jaro je prokazatelně tady, a aby se zima již nevrátila, je tradicí ji zahnat svátkem
pálení Čarodějnic. Proto přijďte oslavit jaro a poslední dubnový večer s námi
na Baštu. Sraz černokněžníků a čarodějnic je v 16:30 hodin před obecním
pohostinstvím a strašidelný průvod pak vyjde v 17:00 hodin směrem k Baště. Zde
na děti bude čekat mnoho soutěží, na dospěláky pak studené pivo či teplá káva,
všichni si pak budou moci dopřát něco dobrého do bříška včetně opečených
buřtíků na ohni. Těšíme se na Vás!

Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve
znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád.
Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2018, je povinen dle §
34 a školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky
a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“
umístěných na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.
Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou
zákonní zástupci vyzvednout od 22. 3.2018.
a. v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy
b. elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti
V den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:
1. řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu vzdělávání
2. k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad
		 o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ
		 (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)
www.mssezemice.cz, tel: 466931075
ms.sezemice@tisca.cz

Hasičské oslavy

Pátráním v kronice i historických dokumentech naší obce
bylo zjištěno, že založení SDH v Chotči bylo v roce 1898.
Na tento rok tedy spadá stodvacáté výročí založení SDH,
což si zaslouží řádnou oslavu. V sobotu 23. června pro
Vás připravujeme bohatý program, který začne hned po
obědě u budovy obecního úřadu. Nejprve proběhne kladení věnců u pomníku
obětem první světové války, poté se oslavy průvodem a za doprovodu kapely
přesunou na Baštu. Zde budou předány vyznamenání a ocenění zasloužilým
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hasičům, proběhnou ukázky zásahů i ukázky hasičské techniky, těšit se můžete
na „sranda“ štafetu i další program.V podvečer pak můžete posedět a popovídat
s našimi hasiči a užít si dobrého pohoštění, které pro Vás připravíme. Budeme
potěšeni, pokud přijmete pozvání a přijdete s námi toto výročí oslavit.

Dětský den

Obec Choteč Vás zve v sobotu 26. května od 14: 00 hod. na Dětský den
na Baštu. Program připravujeme, objednáváme hezké počasí a těšíme se na Vás.

Výročí
Blahopřejeme
Duben
Květen
12.4. Vlček František
2.5.Vlčková Anna
27. 4. Pultarová Jaroslava

Červen
9.6. Vlasáková Alžběta
11. 6. Uhlířová Dana
21. 6. Štros František
29. 6. Šopíková Věra
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